
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

«Про поповнення статутного фонду та внесенШІ змін до 
Гстатуту комунального підприємства Броварської міськOfP8ДИ 

Київської області «БроваритеплоенергомереЖ8). 

Розгmmyвши подання кп «БроваритеплоенергомереЖ8) від 
03.06.2009р. Н!!01-924 щодо необхідності внесеИИJI змін до Статуту кп 
<<БроваритеплоенергомереЖ8), враховуючи рішеИИJI Броварської міської 
ради від 13.01.09р. Н!! 1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009рїю), рішеИИJI 
Броварської міської ради від 25. 12.2008р. N!!948-52-05 «Про безоплатне 
прИЙИJIТrя у комунальну власність територіальної громади м. Бровари 
хімічного деаератора в котельній по вул. Шевчеика,2111", рішенШІ 
Броварської міської ради від 26.0З.2009р. N!! 1063-59-05 «Про внесеИИJI 
змін до рішеИИJI Броварської міської ради від 25. 12.2008р. N!!948-52-05 
<<Про безоплатне прийНJIТГЯ у комунальну власність територіальної 
rpомади м. Бровари хімічного деаератора в котельній по вул. 
Шевченка,21f1", керуючись п.ЗО ст.26, ст. 60 Закону Украіни ,,про місцеве 
самоврJIдyВaвиJI в Украіні", ст. 29 Закону Украіни "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", враховуючи 
висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету та цін, комісії з 
mrraвь комунальної власності та приватизації, міська рада 

в в р і ІВ В JI а: 

1. Поповнити статутвнй фонд комунального підприємства 
«ВроваритеплоенергомереЖ8) (далі кп <<Бров~ритеплое~ергомер~» в 
сумі 1 577 593,00 грн. (один мільйон п'ятсот c1МДeCJlТ сІМ ТИСJIЧ пятсот 
дeB'JIВOCТO три грН. ОО коп.). 

2. Внести зміни до статутноГО фонду кп «БроваритеплоенергомереЖ8) 
та Встановити його в сумі 35 588 850 грН. 22 коп. 

З. Затвердити зміни до Статуту кп <<БроваритеплоенергомереЖ8), що 

Додаються . 
. 4. Контроль за викон ~~~13bB. ІІПUI покласти на заступника 

=:0:::::: :~4q~· 
секретар ради ~~ '~ '''''с-''''' ,~_І.В.Сапожко 

~.БРовари 
;: "!!ІіГ' ~.L 2009р. 
-1';'~"6f- fPS 



ПОДАВВЯ: 

Директор 
кп "Броваритеплоевергомережа" 

",--
О.В. Коршах 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 
В.В. Рудеш 

Начальник управління жкг-
В.О.Моро. 

Начальник фінансового управлiввJl- $ е.п. КIJI(IIII 

Начальвик юридичного відділу 

Начальвик загального відділу 

Голова постіівої депутатської комісії 
з питань соціально-економічного та 
КУЗlЬтурного розвитку, бюджету та цін 

3a~ голови комісії з питань комунальної 
власносn та приватизації 

000265 



ЗМІнИ 

Додаток 

до рішенНJI Броварської 
місько} jtади 
від ,/tJ·~ PI~ 
Н!! fI5'~- ~!'-() Г ; 

до Статуту 1(0мувІШЬВОro пі.цприємства 
Броварська У міськаУ ради Квівськоl області 

«Броварвтеппоеверroмерeauo) 

3ареєстровавоro 19.11.1991 р. 
Ідентифікаційний код 13711949 

. П. п. 3.2.43 Статуту викласти в наступній редакції: 
,,дiJшьиість, пов' JlЗана з придбаввям, перевезеНИJlМ, зберігaииJlМ, 

ВИІ(ористанвя:м, знищеВНJIМ прекурсорів, ВІС1ПОчених до таБJIИЦі IV Переліку". 

П. п. 3.2.43 Статуту вважати підпунктом 3.2.44. 

п. 5.2. Статуту викласти в наступній редВІЩіі: 
"Статyrни:й фонд Підприємства становить 35 588 850,22 гри." 

В~оJlyIoЧИІ обов' ОКИ 
!4іСЬ1(ОГО Гопови _ 
сеІсретар ради 

І.Б. Сапожко 



ПОДAllВЯ: 

Директор 

кп "Броваритеплоеиергомережа" 

ПОГОДЖЕНО: 

3аступвик міського голови В.В. РудеlllO 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИfвськоl ОБЛАСП 
OМYIIAJIЬНE ш)~11 Ри€мство 

<<БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕ~ 

<сИро виесеВВJI змін до статуту 
кп «Броваритеплоенергомережв» 

Виконуючому обов 'язки 
міського голови -
Секретарю ради 
Сапожку І.В. 

ШавовввllrорJO BaCВJIЬOBB'IY ! 

1. Відповідно до рimенШІ Броварської міської ради Не 1003-53-05 від 
lз.~l.о~р. комуиальн~му підприємству "Броваритеплоенергомережа" були 
видшеR1 кошти з спеЦІального фонду бюджету міста в сумі 1 500 000,00 грн. 
ДJIJI поповнеИИJI статутного фонду підприємства (копія рimеИИJI додається). 

2. РimеИИJIМ сесії Броварської міської ради від 25.12.2008р. Не 948-52-
05 (хопія додається ) ПРИЙНJIТо безоплатно у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари хімічний деаератор в котельвій по вул. 
ШевчеlП(&,2111, балансовою вартістю 13024,83 грв., що перебуває ва балансі 
ОП «Броварипромжитлобуд», а комунальному підприємству 
(~~оваритеплоенергомережв» прИЙИJ1ТИ на баланс та обслуговувaIШJI 
ХІМіЧНИй деаератор в котельній по вул. Шевченха,2111, JIК внесок до 
стаТУТНого фонду підприємства. 

Статутний фонд кп ,,Броваритеплоенергомережа" поповнено ва 
13024,83 грн. та затверджено зміни до Статуту підприємства рimеlШJlМ 
Бровар~ької міської ради Київської області Не 10~0-56-05 від 26.02.2009р. 
в Р1ПІе~ сесії Броварської міської ради ~1Д.26.0~.2009p .. Не 1063-59-05 
lІесево ЗМ1ВИ дО п. 1 рimеИИJI сесії БроваРСЬКОl МlСЬКО1 ради вІД 25.12.2~08p. 

1&948-52-05 а саме балансова вартість хімічного деаератора в котелькій по 
ВУЗLт' , • • ) . евчевка, 21/1 складає 90617,83 грн. (КОПlJl'рuпеВИJI додається. 

ва СЬОгодиjmвій день фактичний РОЗМІР статутного фонду кп 
<<БроваритеШІоенергомережа» становить - 34 011 257,22 грн. 

3 " в • Комунальному підприємству БМР ,,Бро~аритеплоенергомережа ДЛJI 
n 1tI1cОРИCТ8JJвJI у виробничій ДЇЯJIЬності неоБXJДВИМ є придбaВИJI дe~ 
реІСурсор1В' . бwuтті IV списку Не 2 (розчинники, ОІСИCJПOваЧ1 

'l'a • , що ВКJПOчеНl до та ,,~ ) В' . 
1Inni хімІК' ати го або побyrового призиачеlШJl. 1ДПовlДИО до 

c'r 2 промислово .." · 9 3У Д . соби психотроПВl речовини 1 прекурсори 
}&БО/95 .' ро нарКОТИЧНІ за '. особи MOxqm. DpIl:1Фuаи 'f8 

вІД 15.02. 1995р., юрИДИЧВ1 І &РОВЩ!СЬ:lllА @ 
BxtJtHJlJi~ ,t,J -Jt 
.. йL" Ор__ tJ.Я· 



використ?вувати у влас~ому вир~бницТВі прекурсори, ВКJПOчені до таблиці 
IV ПерелІКУ, за HaJlВHOCТ1 в них лщензіі на цей вид діяльності. Відповідно до 
п. 1.4 Наказу Державного комітету Украіни з питань регуляторної політики 
та підпри~тва, вид господарськоі діяльності (повністю або частково), що 
пiдпяrає лщензуванню, повинен бути зазначений в установчих документах 
суб'єкта господарюванНJI. 

Керуючись вище викладеним та ст. 60 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядування в Украіні» кп «Броваритеплоенергомережа» просить Вас 
розгJIJIИYТИ на черговій сесії Броварської міської ради наступні питання: 

I.Збільшити статутний фонд комунального підприємства 
"Броваритеплоенергомережа" на 1 577 593,00 грн. 

2. Внести зміни до статутного фонду кп «БроваритеплоенергомереЖ8» 
відповідно до прийнятого рішення. 

3. Затвердити статутний фонд в розмірі 35 588 850,22 грн. 
4. Визнати таким що втратив чинність п. 2 рішення Броварської міської 

ради від 26.03.2009р. Н!! 1070-59-05. 
5. Внести зміни до Статуту підприємства, зокрема до розділу m ,,мета 

та предмет дisшьності Підприємства" та доповнити його підпунктом 3.2.43 
наступного змісту: . 

3.2.43 Діяльність, пов'язана з придбаниям, перевезе~, збер1Ган.вям, 
виісористаниям, зиищеИНJIМ прекурсорів, ВКJПOчених до т~БЛИЦl IV Перетку. 

у зв'язку з ЦИМ, підпункт 3.2.43 Cтaтyry вважати П1ДІІУВКТом 3.2.44. 

Додаток: 

1. Копія рimеивя БМР від 13.01.2009р. Н!! 1003-53-05. 
2. Копія рimеlПlJI БМР від 25. 12.2008р. Н!! 948-52-05. 
3. Копія рimеивя БМР Н!! 1060-56-05 від 26.02.2009р. 
4. Копія рimеlПlJI від 26.03.2009р. Н!! 1063-59-05. 

ЗповаrolO, 
В.о. директора 

І1оГОДХсеио : 

rlID.liyxr, ~ 
J(jJPf ііа'!. !Ор. Відц. ~ 

Сафронов С.В. 
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